NIEUWSBRIEF NR. 9 (JUNI 2009)
Biljartvrienden ,

Eindelijk is het dan zover, Carambole is een zelfstandige vereniging. De officiële naam van de
vereniging is: KNBB Vereniging Carambole. Het was nog even spannend tijdens onze laatste
sectieraadsvergadering van 6 juni 2009, maar gelukkig is alles naar wens verlopen en heeft het
veranderingsproces zijn vervolg gekregen zodat deze fase afgerond kon worden. Ook de
bondsraad is in zijn vergadering van 13 juni unaniem akkoord gegaan met de nieuwe organisatie
van de KNBB. Binnen de KNBB zal nu iedere sectie, maar ook wij als nieuwe vereniging, de eigen
broek op moeten houden. Ons streven in deze is om een transparant en gezond beleid te voeren
waar u zich als lid in kunt herkennen. Om een gezond financieel beleid te voeren hebben wij thans
echter een te groot debiteurenbestand en dat belemmert ons in de uitvoering. Ik doe daarom bij
deze een beroep op alle verenigingen om de contributie voortaan te voldoen binnen de gestelde
periode.
De KNBB is een nationale sportbond die nu bestaat uit de secties Pool, Snooker, Driebanden
Groot en 1 vereniging namelijk de KNBB Vereniging Carambole. Onze vereniging heeft 83 % van
de leden en dat laat zich nu ook vertaald zien in de samenstelling van de bondsraad, zeg maar de
algemene ledenvergadering van de KNBB. Dit orgaan is tevens het controlerend orgaan van de
KNBB en bestond voorheen uit 32 leden (iedere sectie 8). Dit aantal is terug gebracht naar 12
leden en daar heeft onze vereniging nu een vertegenwoordiging in van 6 personen, driebanden
groot 2, pool 2 en snooker ook 2. Carambole heeft via deze vertegenwoordiging invloed op het
totale bondsbeleid. In het bondsbestuur hebben wij (evenals de 3 secties) geen
vertegenwoordiging meer en dus geen directe invloed. Hier is bewust voor gekozen omdat wij het
klant – leverancier model beter vonden. De nieuwe bondsraad heeft een KNBB bestuur benoemd.
De sollicitatiecommissie die aangesteld was om hierover advies te verstrekken heeft (bij gebrek
aan kandidaten) geen voordracht kunnen uitbrengen. Het huidige dagelijks bestuur is daarom met
een minimale meerderheid benoemd.
De voorzitter, Leon Vervoort, verwoordde het als volgt “wij willen geen interim bestuur zijn maar,
een bestuur waar u ondanks alles toch vertrouwen in heeft. Indien er kandidaten gevonden worden
die beter passen aan het gestelde profiel, en de gevraagde vernieuwing kunnen brengen zullen wij
ons hierop beraden en indien gewenst terugtreden”. Een kleine meerderheid van de
bondsraadleden sprak toen haar vertrouwen uit en wij als carambole bestuur denken dat dit de
best voorhanden zijnde oplossing is. De continuïteit is gewaarborgd en dat is het belangrijkst. Er
zijn momenteel nog maar 4, in plaats van 5 zetels, bemenst. Dus weet u iemand die voldoet een
het profiel (zie hiervoor de website) aarzel dan niet en meldt het aan de directeur van de KNBB.
Toen ik aantrad als voorzitter van de sectie carambole (december 2007) verkeerde de KNBB in
een grote financiële en personele crisis. Wij hebben daarom onze leden geraadpleegd en dat heeft
ertoe geleid dat wij vanaf dat moment gestreefd hebben naar de meest grote vorm van
verzelfstandiging. Het bestuur van uw nieuwe vereniging is dan ook content met het bereikte
resultaat dat binnen de gestelde termijn van 1 jaar is gerealiseerd.

Omdat wij alle benodigde diensten afnemen van het bondsbureau zijn wij in de vernieuwde
organisatie in principe een grote klant van de KNBB geworden. Dit alles is vastgelegd in een
convenant (overeenkomst) waarin ook de kwaliteit van de diensten “service level agreement”
(diensten niveau overeenkomst) is opgenomen. Het bondsbureau heeft momenteel een
onderbezetting, dat is gelegen in het feit dat er ondanks vertrek van personeel geen nieuw
personeel aangenomen wordt omdat het wachten is op de samenwerking met de Nederlandse Jeu
De Boules Bond.
Om kosten te drukken en slagvaardig te opereren is het raadzaam om met andere sportbonden
samen te werken. Een van de middelen hiervoor is het clusteren van bondsbureaus, let wel; er is
hier geen sprake van een fusie.
De KNBB is daarom in onderhandeling met de Nederlandse Jeu De Boules Bond. Dit proces zal,
naar verwachting, eind 2010 afgerond worden.
Goede dienstverlening dient ons uithangbord te zijn zodat verenigingen, daar waar nodig, goed
ondersteund worden. In principe dient het zo te zijn dat u nooit tevergeefs een beroep op uw bond
doet, het is duidelijk dat hier nog een kanjer van een uitdaging ligt. Wij zullen in ieder geval alles in
het werk stellen om hier gevolg aan te geven, en indien u niet tevreden bent over de
dienstverlening laat ons dat dan weten, zodat wij voor verbetering kunnen zorg dragen.
In de eerste algemene ledenvergadering van “De KNBB Vereniging Carambole” is het volgende
bestuur unaniem gekozen. Voorzitter Jaap Labrujere, secretaris Wim Schipper, penningmeester
Bart Schoneveld, portefeuillehouder topsportbeleid Bennie Deegens, portefeuillehouder
breedtesportbeleid Evert Hulleman, portefeuillehouder arbitragebeleid Hans Berkhout en
portefeuillehouder verenigingsondersteuning en ledenwerving Gerrit van de Put. Op onze website
die u kunt bereiken via WWW.KNBB.NL kunt u onze adressen en telefoonnummers vinden.
Om de biljartsport nieuwe impulsen te geven zullen wij in ons uit te brengen beleidsplan voor de
komende jaren veel aandacht schenken aan vernieuwing. Wij gaan in de maand oktober weer een
overlegronde organiseren. Ditmaal over het concept beleidsplan zodat de districtbesturen kunnen
meedenken over ledenwerving, samenwerking en biljartvernieuwing. Meer biljarters betekent
meer subsidie, meer aandacht van de pers en media, meer interesse van de jeugd en ook niet
onbelangrijk, “op termijn een lagere contributie”. Ons streven is om door samenwerking biljartend
Nederland dichter bij elkaar te brengen zodat de biljarter aan de tafel hier voordeel van heeft zowel
in financieel als sportief opzicht. Om dit te bereiken dienen wij bruggen te slaan naar collegabonden en vertrouwensrelatie op te bouwen.
Rest mij nog u namens het bestuur een plezierige en fijne vakantie toe te wensen en zien u graag
terug bij de start van het nieuwe biljartseizoen.
Met vriendelijke groet ,
Jaap Labrujere,
voorzitter KNBB Vereniging Carambole.

Bondsbureau
Het KNBB bondsbureau is op werkdagen geopend, en telefonisch bereikbaar van 9.30 uur tot
16.00 uur en is gevestigd op de Iepenhoeve 37 te Nieuwegein. Voor al uw vragen kunt u bij de
volgende medewerkers terecht:
Financiële Administratie
Voor vragen op financieel gebied: 030-6008416
Debby Manders;d.manders@knbb.nl
(aanwezig op maandag en dinsdag)
Ledenadministratie
Voor vragen over de ledenadministratie en lidmaatschappen: 030-6008401
Anita Smits a.smits@knbb.nl

Afdeling Wedstrijdzaken
Ad Klijn 030-6008403
a.klijn@knbb.nl
Persoonlijke kampioenschappen sectie Carambole
Eerste aanspreekpunt bestuur sectie Carambole
Ruud Hudepohl 030-6008402
r.hudepohl@knbb.nl
Teamcompetities
Sectie Driebanden: Nationale Teamcompetitie
Sectie Snooker: Nationale Team- en Bekercompetitie
Sectie Carambole: Nationale Topteamcompetitie
Nationale Kader- en Kaderbekercompetitie
Landsfinale
Eerste aanspreekpunt bestuur sectie Driebanden
Niels van der Horst 030-6008404 (dinsdag en vrijdag 9.30-16.00 uur en woensdag 9.30-12.00
uur)
nielsvanderhorst@knbb.nl
Sectie Pool: Nationale Teamcompetitie
Individuele Competities (ranking)
Sectie Snooker: Individuele Competities (ranking)
Eerste aanspreekpunt bestuur secties Pool en Snooker
Algemeen
Voor algemene vragen, breedtesport, verenigingsondersteuning, pr, marketing:
Directeur ad interim 030-6008412
Willem La Riviere w.riviere@knbb.nl
Voor vragen gericht aan bestuur:
Bestuurs- en directiesecretariaat 030-6008417
Carla Snoeij c.snoeij@knbb.nl
Voor alle vragen m.b.t. topsport(-uitzendingen)
Topsportcoordinator 030-6008411
Christel Morawek topsport@knbb.nl

